
-Projekt- 
Uchwała Nr VIII/    /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 czerwca 2011 roku  

 
 
w sprawie: powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim”. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 8 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się Radę Społeczną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w składzie: 
 
Przewodniczący: 
Dariusz Prus 
 
Członkowie: 
1. Krystyna Nieradzik 
2. Eugeniusz Ogrodnik 
3. ……………………………. 
4. ……………………………. 
5. ……………………………. 
 

§ 2 
 

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim na dzień 26 lipca 2011r. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały Nr VIII/    /2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

 
 

w sprawie:  powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki     
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu   
Śląskim”. 

 
 
 Zgodnie z treścią art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przy publicznym 
zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym  
i opiniodawczym podmiotu, który zakład utworzył, oraz organem doradczym kierownika.  
Na podstawie ww. ustawy, radę społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze 
posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 W skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
utworzonych przez powiat wchodzą: 
1) jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego wyznaczona, 
2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel wojewody, 
b) przedstawiciele wybrani przez radę powiatu w liczbie określonej przez organ, który 

utworzył zakład. 
Liczba przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Wodzisławskiego została określona  
w  § 14 ust. 2 pkt 2  Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie  
z którym w skład Rady Społecznej wchodzą jako członkowie przedstawiciel wojewody oraz 
czterej przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Wodzisławskiego.  
W związku z powyŜszym Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 maja 2011r. poinformował,  
iŜ do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim wytypował Panią 
Krystynę Nieradzik, pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.   
 Obecna Rada Społeczna została powołana Uchwałą Nr IX/115/2007 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 2007r., a jej kadencja  zgodnie  z § 14 ust. 3 Statutu 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim kończy się z dniem 28 czerwca 2011r. 
 W związku z powyŜszym wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 
 
 
 
             Naczelnik Wydziału 
        Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
            /-/ mgr Iwona Koczy 
 
 


